
ZARZĄDZENlc nrBQnolo

Wojełłodv tlomorskiego

,aonJłb kfifuta|ązoto,.
\Y sprawie nadania statutu Woje}l,ódzkiemu Inspektoratorvi

Ochrony Roś|in i Nasiennictrva w Gdańsku.

Na podsta§ie ań, 105 ust. 4 pkt 3 uslawy z dnia

Ęrou,adzające ustawę o linansach publiczrrych 1Dz, U,

poz. 1706) oraz a , 11 ust, 2 ustawy ż d]ria 27 sieĘnia
(D t - l', .: . po. l}40l_ z.lzacjza sie, "o,1allę|u.ie:

27 sierpnia 2009 r, Przepisy

Nr 157, paz. ]21l i M 2j9,

2009 r, o finansach publicznl,ch

§ l, Woje!łódżiemu lnspekorato\łi Ochony Roślin i Nasienniciwa w Gdańsku nadaie
się Statut. stano\ł,iący za] ącznlk do zatządzenia.

§ 2. Za.rządzenie wchodzi w źycie z dŁiem podpisania,

1tC.;Ii1l1) t,Ci\, ! i]ił_§]."i

ZAŁĄCZNIK

STATUT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORĄTU OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICT\1iA W GDAŃSKU

§ 1. 1. Wojewódzli llxpeklorat Ochrony Roślin iNasiennicfił,a rł,Gdalisku, 
^vany 

dalej
,\Vojerł,ódzkim INPęktolatem" jest jedDostką bltdźetową stanowiącą apara1 ponocniczy
Pomorskiego WojewódzJdego lnspektora OcJuonl,Rośljn i Nasiennlctwa, zrvanego rlalej
,,Woj ervódzkim Inspektolerrr",

2. Wojewódzki Inspektorat działa na podsta*,ie powszech;lie oborviązu.jących przepisów
prawa, a w szczegóhości ustawy z rlnia 18 grudnja 2003 r, o ochronie roślin /Dz. t], ż 2aOE r
Nr 13j, poz. 349 ze zm_) oraz Djrnejsżcgo stafuht,

§ 2. i. Siedżibą Wojewódzkiego Inspekontujest miasto GdŃsk.
2. Obszarei,n działalia Wojewódzkiego Inspektoratu j est lvojewódżtwo ponorskie,



§ 3. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje trojewódzki Inspektor przy pomocy zaslępc(i\ł
Woje§ódzkiego lnspektora oraz kięrowników komórek organizacyjnych i samodzielrrych
stzuroł,isk pracy, wchodzących w skład Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 4. Przedmiotem działania Wojewó&&iego lnspektoratu jest nadzór nai:l żdrowjenl
roślin, zapobicganie zaglożeniom związanyn z obrotem istosowanien] środków ochrony
roślin oraz nadzór nad w]twarzaniem, ocenąi obrotem matedałem sio\\'nym,

§ 5. W skład Wojeu,ódzkiego Inspektoratu wchodzą:
1) Dział NadzoIu Fitosalritamego;
2) Dział Nadzoru Nasiennego;
i) D,,ial oChron} Roślin iTeeMik;:
4) Labontorium Woj erł,ó&kie;
5) Dział Finansowy;
6) Dziai Aóiinistracyj ny;
7) sanodziclne sianowiska do spraw:

a, obsługi prałnej,
b, kadr.
c, infomlatyki,
d, bezpiecżeństlva i higieny placy, ochrony przec iwpożaro\^ e] i sprdw

obrorurych,
e, ochrony informacji niejawnych,

8) Oddziały Granicale w Gdansku i Gdyni;
9) oddżiały w: B)to\\,ie, Chojnicach, Człuchou,ie, Kościerzynie, K\łidzynie, Lęborku,

Malborku, NDwym Dł,orze Gdńskinr, Pruszczu GdŃskim. Pucku, Słupskr-r 1 Norłej
Wsi.

§ 6. Szczególorł,ą organizację wę\ł'rlętralą olaz szczegółolł1, z*Jes za,lań okeś]a
regulanrin organizacyjny Wojewódżiicgo Inspektoratu ustalon},na podsia\Vie odrębnych

przepisów,

§7. Zmially statutt] iłprorł,adzane sąrv trybie prze\ł,idżianyn do jego nadani,l


